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Abstract 

    Covid-19 pandemic led to quite a lot of changes in the people’s life style and 

governments’ policies during 2020. Education aspect was not an exception; due to the 

need to social distancing and breaking the chain of transmission, E-learning became 

more common. The present study aimed at determining the opinion of education users 

about E-learning during Covid-19 outbreak. 

To accomplish this review study, all the papers (both in Persian and English) related to 

E-learning in Covid-19 pandemic from January to December 2020 were searched using 

the following keywords (both in Persian and English): covid-19, electronic education, 

E-learning, distance learning, modern education, student, and university. The search 

was done in the following databases: PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar 

and ScienceDirect. In this study, 200 relevant papers were found. After omitting the 

repeated cases, the eligible papers were extracted and analyzed. 

The findings of this study revealed that education users were not satisfied with E-

learning due to many obstacles and preferred conventional classrooms. However, most 

of the studies highlighted the use of virtual education and acknowledged it as an 

appropriate method of education in these days.  

Lack of adequate infrastructures and educational equipment led to challenges for 

learners and teachers. Therefore, it is recommended to eliminate these shortcomings so 

that this type of education can be even used after controlling Covid-19. All in all, new 

ways of education (distance learning and virtual teaching) have had great contributions 

in achieving the educational goals. 

 

    Keywords: E-learning, Education, Student, Covid-19. 

ClinExc 2020;10(41-51) (Persian). 

 

 

Review 

41  [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             1 / 11

mailto:jannati.yadollah@gmail.com
http://ce.mazums.ac.ir/article-1-588-fa.html


 

            0411 بهار، 4دوره دهم، شماره                                 تعالی بالینی                                                                                                                   

 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (01-10)4شماره   دهم دوره

 در جهان:  91-د گیری کوویالکترونیک در دوران همه دیدگاه کاربران در مورد آموزش

 مطالعه مروری
 

 *3، يدهللا جنتي1، پيام نيکجو2نسب، مهرداد روحاني1سجاد رنجبر کوچکسرايي

 

 چكيده
یوه زندگی مردم و در سراسر جهان منجر به بروز تغییرات بسیاری در ش 0202در سال  91-دگیری ویروس کوویهمه    

ها شده است. در حوزه آموزش نیز با توجه به لزوم رعایت فاصله اجتماعی و قطع زنجیره انتقال، آموزش های دولتسیاست

الکترونیک بیش از گذشته رواج پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه کاربران آموزشی از آموزش 

 هان انجام شد. در ج 91-الکترونیک در دوران کووید

از ماه ژانویه  91-د گیری کوویالکترونیک در همه و اسناد مرتبط با موضوع آموزشمقاالت کلیه  ،یمطالعه مرور نیدر ا

، آموزش الکترونیکی، 91-د های کوویبا استفاده از کلیدواژه یسیانگل های فارسی وبه زبان 0202الی ماه دسامبر سال 

 هایگاهیپاها در راه دور، آموزش نوین، دانشجو، دانشگاه و معادل انگلیسی این کلیدواژه آموزش الکترونیک، آموزش از

مورد  PubMed ،Web of Science ،Scopus ،Google Scholar ،ScienceDirect ؛معتبر از جمله ی و استنادیاطالعات

ایت و پس از بررسی مقاالت و اسناد و مقاله بررسی شد. در نه 022وجوهای انجام شده حدود بررسی قرار گرفت. در جست

قرار  لیوتحلهیتجزنیز حذف موارد تکراری، مقاالتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند استخراج شده و سپس مورد 

 گرفتند.

باشد نتایج این پژوهش نشان داد به دلیل وجود مشکالت متعدد، میزان رضایت کاربران حوزه آموزش از این روش باال نمی

های این پژوهش نشان داد که اکثر مطالعات انجام شده در و همچنان به آموزش حضوری تمایل دارند. با وجود این یافته

داشته و آن را شیوه مناسبی برای آموزش در  دیتأکهای آموزش الکترونیک این زمینه به استفاده هر چه بیشتر از روش

و  کنندگانارائهبسیار مهمی برای  یهاچالشای کافی و امکانات آموزشی هنبود زیرساخت اند.شرایط کنونی دانسته

ها، امکانات آموزشی و ارتقا جذابیت برای زیرساخت نیتأمبهتر است که ضمن  ؛ لذاآموزش بوده است کنندگانافتیدر

در حین و پس از کنترل  های نوین در برهه حساس کنونی، به استفاده از این شیوه آموزشیافزایش کیفیت در زمینه آموزش

مند گردند. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که های آتی همگان از آن بهرهای شود تا در سالنگاه ویژه 91کووید 

های نوین آموزشی)آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک( در این شرایط کمک شایانی در دستیابی به اهداف شیوه

 است. آموزشی نموده
 

 .91-دکووی ،آموزش مجازی، آموزش، دانشجو :یديکل یهاواژه
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران . 9

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران. مربی گروه اتاق عمل، عضو 0

 . مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران3

           jannati.yadollah@gmail.com :Email                                          پژوهشکده اعتیاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاریساری، ، مازندران نویسنده مسئول: *

01/1/9311: تاریخ پذیرش      02/1/9311اصالحات:  تاریخ ارجاع جهت        91/4/9311: تاریخ دریافت 
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 مقدمه

بیماری جدیدی تحت  یالدیم 0291اواخر سال در     

کشور چین ( در 91-د)کووی 0291 روسیکرونا وعنوان 

 هاینمونهاز  ایدستهپدید آمد. در روز آخر این سال 

کشور این  هایاز استان یکیدر  یناشناخته پنومون

سازمان بهداشت  0202و در اولین ماه سال  گزارش شد

را یک وضعیت اضطراری در  91-دجهانی سرانجام کووی

بنابر . (3-9)بهداشت عمومی در سطح جهان اعالم کرد

میلیون انسان به  00گزارشات در ماه آگوست افزون بر 

اند که این میزان هر روزه درحال افزایش آن مبتال شده

با  91-میزان مرگ و میز ناشی از کووید. (4)باشدنیز می

ی و سن توجه به شرایط مختلف از جمله شرایط بهداشت

درصد گزارش شده است که با توجه به  1-91افراد بین 

. (1)گیری این ویروس آمار قابل توجهی استمیزان همه

 این ویروس ارتباط نزدیکی با دو ویروس دیگر 

خانواده خود یعنی سارس)سندرم حاد تنفسی( و هم

باهت مرس)سندرم تنفسی خاورمیانه( داشته و دارای ش

از طریق سطوح آلوده به  91-کووید. (6)باشدها میبا آن

ویروس، تماس با دهان، بینی و چشم، ارتباط نزدیک 

 تواند انتقال افراد و همچنین استنشاق قطرات می

تاکنون درمان قطعی  91-در ارتباط با کووید. (7-8)یابد

است و پیشگیری نقش مهمی در جلوگیری از  پیدا نشده

شدت بیماری موجب شد . (1)باشدانتشار آن را دارا می

هایی سبب کاهش آن ها مجبور به انجام فعالیتتا دولت

 توان به ایجاد شوند که ازجمله این اقدامات می

شیوع . (92)گذاری اجتماعی و تعطیلی اشاره کردفاصله

ن و درمان قطعی این بیماری و نیز عدم وجود واکس

عالوه بر مشکالت سالمتی، اجتماعی و اقتصادی سبب 

 . (99-90)بروز مشکل در آموزش نیز گردیده است

عنوان ها سراسر جهان بهطوری که مدارس و دانشگاهبه

در این . (93-94)های غیر ضروری تعطیل شدندبخش

زمینه برخی جوامع معتقدند تعطیلی مدارس در طوالنی 

مدت سبب بروز مشکالت اقتصادی در جامعه خواهد 

 .(91)شد

 راه بودهتحوالت اجتماعی با تغییر در زمینه آموزش هم

امروزه فناوری دیجیتالی بخش مهمی از . (96)است

در دهه اخیر آموزش آنالین رشد . (97)باشدزندگی می

ها ها و ادغام فناوریتالش. (98)چشمگیری داشته است

وجود آمدن یادگیری الکترونیکی در آموزش منجربه به

 طوری که اگر یک جامعه از و مجازی شده به

های از راه دور بهره مند های نوین مثل آموزشآموزش

نگردد پیشرفت نکرده و در عصر ارتباطات به مشکل 

ی خورد. آموزش از راه دور ضمن عدم برقراربرمی

گیرنده و البته با کیفیت تماس آموزش دهنده و آموزش

ای به افزایش یادگیری بین باال و نیز استفاده از چندرسانه

آموزش نیز شیوع . (96)کندفردی و گروهی کمک می

این بیماری موجب شده . (91)را احساس کرد 91-کووید

بسیاری از فراگیران در سطح جهان در آموزش دچار 

 . (96)مشکالتی شوند

کمی نظر همه دنیا را  زمانمدتگسترش این بیماری در 

نسبت به آموزش دگرگون ساخت و روش آموزش 

تعامالت کالمی با  .(91)دچار تحوالت فراوانی شد

علت اما به. (02)های مهم یادگیری استمدرس از جنبه

هراس مردم از ادامه توسعه بیماری، آموزش حضوری 

در واقع مدتی پس از این رویداد، . (09)پذیر نیستامکان

ها کشور تصمیم به تعطیلی مدارس گرفتند. آموزش 911

میلیون  622میلیارد و  9از منزل ادامه یافت و حدود 

در این . (91)آموز از ادامه تحصیل بازماندنددانش

و  (00)وضعیت آموزش آنالین مورد توجه قرار گرفت

ینی ها نیز به پذیرش، ادغام، جایگزدر ادامه نیاز دانشگاه

 همراه های نوین یادگیری بهو استفاده از روش

 .(03)تر شدهای تازه در امر آموزش نمایانفناوری

میلیون نفر  812مین زده شد که حدود در ماه مارس تخ

های آموزشی غیرحضوری و در دنیا به دنبال روش

 های حضوری کمتری آن با دوره کردننیگزیجا

از تعلیق آموزش آموزش الکترونیکی مانع . (04)اندبوده

 درحال حاضر . (01)در دوران شیوع بیماری شد

های الکترونیکی آفالین و آنالین کارگیری برنامهبه

 0291گیری کروناویروس همه. (06)درحال افزایش است
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با استفاده  صورت آنالین وموجب گردید که آموزش به

های آموزش الکترونیک انجام گیرد که از سیستم

ها اهمیت بسیار زیادی ایکیفیت این چندرسانه

توان به از جمله این ابزارهای آنالین می. (07،96)دارد

ویدئو کنفرانس آنالین، بحث و گفتگو آنالین و نیز 

ها اشاره نمود. برقراری دسترسی آزاد به سخنرانی

-سازی کالسارتباطات مناسب اینترنتی برای جایگزین

 . (96)های حضوری ضروری است

آموزش آنالین امکان یادگیری و آموزش را برای 

 مدرس و فراگیر در هر مکان و زمانی میسر 

های این تحول سریع از کالس. (08-01)سازدمی

هایی در میان های آنالین سبب بحثحضوری به کالس

در حال حاضر نیاز به . (04)باره شددانشمندان در این

تماعی در جوامع گذاری و فیزیکی و اجرعایت فاصله

گردد، جهت جلوگیری از گسترش بیماری احساس می

با این وجود امر مهم آموزش که الزمه پیشرفت در هر 

ای است نباید متوقف گردد. با توجه به تغییر جامعه

های آموزش مجازی نیاز شرایط و لزوم استفاده از شیوه

است تا این شیوه نوین از آموزش به طور گسترده و از 

می جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد لذا پژوهش تما

 حاضر با هدف تعیین دیدگاه کاربران در مورد آموزش

 انجام شد. 91-گیری کوویدالکترونیک در دوران همه

 

 روش کار

های و اسناد مرتبط با موضوع آموزشمقاالت کلیه    

از ماه  91-دگیری کووینوین در زمان گسترش همه

 های فارسی وبه زبان 0202مبر سال ژانویه الی ماه دسا

، آموزش 91-دهای کوویبا استفاده از کلیدواژه یسیانگل

الکترونیکی، آموزش مجازی، آموزش از راه دور، 

آموزش نوین، دانشجو، دانشگاه و نیز معادل انگلیسی 

معتبر از جمله ی اطالعات هایگاهیپاها در این کلیدواژه
PubMed ،Web of Science ،Scopus،Google 

Scholar، ScienceDirect  ، SID و  Magiran مورد

بررسی قرار گرفت. انتخاب مقاالت بر اساس معیارهای 

 زیر صورت گرفت:

 ارتباط موضوعی نزدیک با اهداف مطالعه -9

 چکیده نزدیک با اهداف مطالعه -0

 متن کامل نزدیک به اهداف مطالعه. -3

مقاله و  641عداد ت گرفتهانجامهای در مجموع بررسی

 022شد که پس از حذف موارد تکراری  جستجوسند 

مقاله در زمینه مربوطه بررسی شد. پس از حذف موارد 

تکراری، مقاالت از لحاظ معیارهای ورود در مطالعه 

مورد بررسی قرار گرفته و مقاالت دارای معیارهای ورود 

 زیر جهت بررسی بیشتر وارد مطالعه شدند:

 های آموزش الکترونیکهبررسی شیو -9

 های آموزشی سنتی.عدم استفاده از شیوه -0

منظور از دیدگاه کاربران در این پژوهش دیدگاه 

ها در ارتباط با آموزش دانشجویان، مدرسان و سازمان

الکترونیک و مقایسه آن با آموزش حضوری از لحاظ 

سطح رضایت، موانع و مشکالت موجود این شیوه 

دیدگاه از طریق بررسی نتایج حاصل  آموزشی بود. این

های مختلف آموزشی از از مطالعات که به بررسی شیوه

 جمله آموزش الکترونیک پرداخته بودند حاصل شد. 

 

 هایافته

مقاله که  40پس از بررسی کامل، در نهایت تعداد   

معیارهای ورود به مطالعه را داشتند جهت تجزیه و 

های حاصل از این ند. یافتهتحلیل نهایی وارد مطالعه شد

پژوهش نشان داد که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر 

جهان لزوم استفاده از آموزش به روش الکترونیک بیش 

گردد و مطالعات مختلف بر لزوم از پیش احساس می

استفاده از این شیوه آموزشی در شرایط فعلی جهت 

 د.تاکید داشتن 91-جلوگیری از گسترش بیماری کووید

آموزش مناسب از دیدگاه کاربران، آموزشی است که 

بودن قابلیت استفاده در شرایط  مؤثردر عین مفید و 

مختلف را داشته باشد و همچنین تمامی اقشار جامعه از 

درآمد بتوانند به طور مساوی از آن پردرآمد تا کم

 استفاده نمایند.

 هایشیوه آموزش الکترونیک از دیدگاه کاربران مزیت

توان به قابلیت مختلفی دارد. از جمله این موارد می

 وجودنیباااستفاده در هر مکان و زمان اشاره نمود. 
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مسئله در روش آموزش الکترونیک، ایمنی این  نیترمهم

باشد که تعدادی از نوع از آموزش در شرایط فعلی می

عدم تماس افراد با یکدیگر به دلیل  بهباتوجهمطالعات 

زش و یادگیری از منزل این نوع از آموزش را امکان آمو

های آموزشی حضوری مقدم در شرایط فعلی بر شیوه

 دانند.می

های آموزش الکترونیک، این شیوه از با وجود مزیت

های بسیاری از دید کاربران روبرو آموزش با محدودیت

کم این نوع از  ریتأثاست. عدم انتقال صحیح اطالعات و 

پشتیبانی مالی، عدم امکان استفاده در آموزش، نیاز به 

مناطق محروم و بدون اینترنت، نبود زیرساخت کافی و 

مشکالت فنی، عدم تبادل و مشارکت فراگیر در امر 

آموزش و عدن تعامل مستقیم مدرس با فراگیر از جمله 

ها و موانع آموزش الکترونیک از دیدگاه محدودیت

 باشد.کاربران می

زش الکترونیک را به شرطی برخی مطالعات، آمو

های الزم برای دانستند که زیرساختمی زیآمتیموفق

اجرای آموزش الکترونیک فراهم بوده و امکان استفاده 

گسترده از آن فراهم باشد. همچنین عوامل مختلفی مانند 

خودکارآمدی افراد، لذت بردن از تحصیل و جذاب 

ال بودن آموزش، افزایش تعامل با مدرس، حضور فع

مدرس و مربیان در زمان آموزش الکترونیک، عوامل 

فرهنگی و اعتقادی و اعتماد به آموزش الکترونیک 

شرایط موفقیت آموزش  عنوانبهتوسط دانشجویان 

قرار گرفته است. یکی دیگر از  دیتأکالکترونیک مورد 

موارد ذکر شده در مطالعات، مقطع تحصیلی دانشجویان 

ن سطوح باالتر مانند دانشجویا کهیطوربهاست 

کارشناسی ارشد و دکترا میزان رضایت بیشتری از 

 مقاطع  کهیدرحالآموزش الکترونیک نشان دادند 

تر مانند دبیرستان به علت عدم درک مطالب پایین

آموزشی، از شیوه آموزش الکترونیک رضایت نداشتند 

 دانستند. و آموزش حضوری را ارجح می

 

 

 

    بحث
بودن  زیآمتیموفقدر  رگذاریتأثمهم  یکی از عوامل   

شیوه صحیح آموزش است که در  یریکارگبهآموزش، 

هر زمان متناسب با شرایط موجود باید از شیوه آموزشی 

و اثربخشی،  شدنواقعاستفاده نمود که در عین مفید 

قابلیت استفاده برای اقشار مختلف جامعه را دارا باشد. 

رایط فعلی حاکم بر ش بهباتوجهآموزش الکترونیک 

از آموزش را به خود  یتوجهقابلجهان، بخش 

اختصاص داده است و بسیاری از افراد از جمله 

ها به علت ایمنی فراگیران، مدرسین و همچنین سازمان

این آموزش و امکان استفاده از آن در هر مکان و زمان 

کنند. نتایج تحقیق بر از این نوع از آموزش استقبال می

های آنالین دندانپزشکی در دوره دهندهارائه سسهمؤ 09

گیری در کشور چین نشان داد که آموزش در دوره همه

دوره قبل از شیوع  33ای از فزاینده به طور مؤسساتاین 

 91-ددوره آنالین پس از شیوع کووی 991بیماری به 

که با هدف  9نتایج مطالعه نریمان. (32)است افتهیرییتغ

های تعاملی در یادگیری ارزیابی دستورالعمل

 الکترونیکی انجام شد نشان دهنده رضایت اکثر 

های مختلف این نوع یادگیری از زان از قسمتآمودانش

جمله محتوا الکترونیکی، قابلیت درک و وضوح 

ها، فیلم ها و کتب دیجیتالی و همچنین گرافیک نمودار

و همکاران در بررسی  0های پلوسوآموزش. (06)کلی بود

عمل آورده درباره نگرانی دانشجویان از آموزش از به 

ه این نکته اشاره ب 0291 واسطه کروناویروس راه دور به

داشتند که آنان احساس اضطراب داشته اما با ادامه 

 3در پژوهش گیریک. (39)اندتحصیل از این طریق موافق

این نتیجه حاصل شد که یادگیری به وسیله ابزارهای 

گیری بیماری برای فراگیران روشی آنالین در زمان همه

ای مخصوص موثر بود همچنین وی بر استفاده از رسانه

ای ازقبیل پیام صوتی در این روش تاکید ویژه

همکاران در استرالیا نیز  و 4مطالعه اسکال. (30)داشت

                                                 
1. Nariman 
2. Peloso  
3. Girik Allo 
4. Scull  
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شامل  91-ها در شیوع بیماری کوویدنشان داد نوآوری

تغییر آموزش از حالت چهره به چهره به آموزش آنالین 

های توان در برنامهها میبود و بیان کرد که از این روش

آموزشی با کیفیت مدرسین در طول و پس از اتمام 

در  1کیم. (93)گیری بیماری ارائه و استفاده نمودهمه

خود به این موضوع اشاره دارد که تجارب  مطالعه

حاصل از این آموزش فرصت تعامل را با کودکان را 

های ارتباطی ایجاد کرده و فراگیری با استفاده از ابزار

 . (33)دهدآنالین را در اختیار معلمان قرار می

های آموزش الکترونیک، وجود با وجود فواید و مزیت

های بسیاری که این نوع از آموزش موانع و محدودیت

های فراوانی و مفید با چالش مؤثردارد، ارائه آموزش 

است. اکثریت مطالعات مورد بررسی در این  روروبه

پژوهش اذعان داشتند که شیوه آموزش الکترونیک 

تواند همانند آموزش و نمی نواقص بسیار زیادی داشته

حضوری و در کالس، نیاز فراگیران را برطرف نماید. 

آموزش حضوری شیوه انتخابی بسیاری از  رونیازا

معتقد است که عملکرد فراگیران  6الئوسدمطالعات بود. 

آموزان دانش. (96)باشددر روش تدریس کالسی بهتر می

و همکاران با  7دبیرستانی اندونزی در مطالعه مولیانتی

که توانایی درک مباحث آموزشی را داشته و  وجود آن

مدرسان نیز فرصت یادگیری فعاالنه و مشارکت را 

 فراهم آوردند اما با این حال یادگیری حضوری را 

در پژوهش . (34)دانستندتر از روش آنالین میمفید

دانشجو و استاد در  360و همکاران بر روی  8تارتاوال

های قاره اروپا این نکته حاصل شد که تعدادی از کشور

آنان بسیار سریع با تغییرات جدید آموزشی سازگار 

های مورد پژوهش تاثیر آموزش ناشی شدند البته نمونه

تجارب آموزش آنالین را کمتر از آموزش حضوری 

نتایج یک پژوهش دیگر بر دانشجویان . (31)اعالم کردند

دوره کارشناسی ارشد حاکی از آن بود که با وجود 

توانایی در سازگاری با آموزش الکترونیکی، تمایل آنان 

                                                 
5. Kim  
6. Lassoued  
7. Mulyanti  
8. Tartavulea  

اما دانشجویان در یکی . (36)باشدبر آموزش حضوری می

های ای به آموزشهای الجزایر هیج عالقهاز دانشگاه

های سنتی تاکید الکترونیکی نداشته و بر آموزش

ای در راستا تعیین درک در پاکستان مطالعه. (37)دارند

دانشجویان از آموزش الکترونیکی صورت گرفت که 

( درک منفی نسبت به درصد 77بیشتر دانشجویان)

. (38)یادگیری الکترونیکی انجام شده را اذعان داشتند

ها از آموزش به شیوه عالوه بر نارضایتی افراد و سازمان

ها و موانع الکترونیک این روش آموزشی محدودیت

زیادی داشته که مطالعات مختلف به آن اشاره نمودند. 

و همکاران در شیلی یک مطالعه بر معلمان با  1اسکوبار

های تجربه شده در تدریس هدف بررسی چالش

نتایج حاکی از آن بود که عدم  الکترونیک انجام دادند،

تعامل مستقیم با فراگیران و تغییر ناگهانی محیط بر روند 

و  92راموس. (31)کنندگان موثر استیادگیری شرکت

گویند که اجبار ایجاد شده به سبب اران میهمک

گسترش بیماری در فراگیران با سن باالتر، افراد ساکن 

های ها و مشغلهدر نواحی روستایی، داشتن مسئولیت

شغلی و خانوادگی و نیز وجود محدودیت در دسترسی 

و منابع  الکترونیکی همگی موانعی در آموزش تحمیل 

. (42)ویژه جهانی هستند شده الکترونیکی در این شرایط

نماید با وجود تمایل موسسات اظهار می 99جاویر

های آنالین باید به آموزشی برای استفاده از آموزش

کنندگان به این روش که ممکن است نگرش تدریس

  . (09)مانعی در این راه قلمداد شوند، دقت بیشتری گردد

رای اجرای آموزش های الزم بوجود زیرساخت

الکترونیک و همچنین امکان استفاده به طور گسترده از 

آمیز بودن این شیوه جمله شروط مطالعات برای موفقیت

عوامل  گرفتهصورتهای پژوهش از آموزش است.

 مؤثرمختلفی را برای مفید بودن آموزش الکترونیک 

و همکارش  90دانند. بر اساس نتایج پژوهش القحطانیمی

ت فناوری، پشتیبانی و آگاهی دانشجویان در زمینه مدیری

                                                 
9. Sepulveda-Escobar  
10. Ramos-Morcillo  
11. Javier  
12. Alqahtani 
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های یادگیری بر یادگیری الکترونیکی در زمان سیستم

در این راستا در . (49)نقش داشتند 91-دشیوع کووی

ارتباط با  های پژوهش درپژوهش دیگری نظر نمونه

های یادگیری الکترونیکی نشان داد که استفاده از سیستم

عوامل فرهنگی و خودکارآمدی بر میزا یادگیری موثر 

و همکاران، کیفیت  93ش شهزاددر پژوه .(40)هستند

اطالعات و سیستم و همچنین کیفیت خدمات 

الکترونیک با رضایت افراد ارتباط مستقیم داشته 

و همکاران تغییرات به  94در لهستان ریزون. (43)است

سمت تحصیل از راه دور را در دانشجویان بررسی 

دانشجو نشان داد که  9610کردند. نتایج این تحقیق بر 

بینی کننده در آموزش از راه دور لذت و بهترین پیش

یکی دیگر از موارد ذکر شده . (44)خودکارآمدی است

در مطالعات، مقطع تحصیلی دانشجویان است به طوری 

که دانشجویان سطوح باالتر مانند کارشناسی ارشد و 

دکترا میزان رضایت بیشتری از آموزش الکترونیک 

ای جهت و همکاران در مطالعه 91نشان دادند، چانگ

 بررسی آمادگی یادگیری آنالین در مالزی بیان داشتند

که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از رضایت بیشتری 

نسبت به فراگیران دیپلم برخوردار بودند. چالش و مسئله 

اصلی در بیشتر افراد مشکل در اتصال به اینترنت بوده 

است اما فراگیران دیپلم بیشترین مشکل را در درک 

های پژوهشی در یافته. (41)محتوا آموزش اظهار داشتند

اردن میزان رضایت دانشجویان دانشکده پزشکی از این 

عنوان کرد و بیان داشت که  درصد 8/06نوع آموزش را 

میزان رضایت در افراد با سابقه قبلی چنین آموزشی 

 .(46)استبیشتر بوده

 

 گيرینتيجه

طبق بررسی مطالعات انجام شده در زمان شیوع بیماری    

در جهان اکثریت فراگیران و مدرسان  91-دکووی

های ها نداشتند و آموزشرضایت باالیی از این روش

 هایی ارجح حضوری را نسبت به چنین آموزش

                                                 
13. Shahzad  
14. Rizun  
15. Chung  

های الکترونیک و آموزش از دانستند اما همین روشمی

 هرچه بیشتر  یماندگعقب راه دور توانست از

آموزان، دانشجویان، معلمان و تمامی افرادی که با دانش

حوزه آموزش در ارتباط هستند، جلوگیری نماید و این 

مشکل را به حداقل برساند. البته مشکالت دیگری غیر از 

مندی، انگیزشی و میزان جذابیت این سطح رضایت

نبود  های آموزشی وجود دارد. در این راستاروش

های کافی و امکانات آموزشی چالشی بسیار زیرساخت

آموزش  کنندگانافتیدرو  کنندگانارائهمهمی برای 

اینترنت بیش از هر زمانی نیاز روز  نیهمچنبوده است و 

باشد. باید به این امر توجه داشت جویندگان دانش می

که بسیاری از افراد از لحاظ مالی و دیگر امکانات، 

ر اختیار داشتن لوازم و ابزار برقراری آموزش توانایی د

-نیاز نیتأمبهتر است که ضمن  ؛ لذاالکترونیک را ندارند

ها، امکانات آموزشی و ارتقا های مالی، زیرساخت

های جذابیت برای افزایش کیفیت در زمینه آموزش

الکترونیک و از راه دور در برهه حساس کنونی، به 

پس از کنترل  استفاده از این شیوه آموزشی

های ای شود تا در سالنیز نگاه ویژه 0291کروناویروس 

مند گردند. با این حال پیشنهاد آتی همگان از آن بهره

 های بیشتری در ارتباط با این گردد که بررسیمی

های آموزشی انجام گیرد به ویژه نقش مدرسان در روش

 برقراری ارتباط بیشتر با فراگیران و کاهش محدودیت

های تعاملی این نوع آموزش مورد توجه محققین قرار 

وجود مشکالت ذکر  طور که گفته شد باگیرد. همان

ها آموزش الکترونیک و از راه شده مزایای فراوان روش

ساز ارتقا آموزش به صورت تواند زمینهدور می

ترکیبی)آموزش حضوری و چهره به چهره با آموزش 

 دد. الکترونیک و از راه دور( گر
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 نگاهی اجمالی بر تحقیقات انجام شده :1شماره جدول 

 نتایج موردمطالعهجمعیت  کشور مورد پژوهش سال انتشار نویسنده

Mulyanti et al. 0202 آموزاندانش اندونزی 
دبیرستانی حاضر در پژوهش میزان جذابیت آموزش الکترونیک  آموزاندانش

 کردند. یابیخودارززش عادی و سابق را کمتر از آمو

Majanja 
0202 

 
 دانشجویان جنوبی یقایآفر

با وجود عدم پشتیبانی مالی و فنی مناسب در زمینه آموزش الکترونیک، 

 د.بیشتر افراد، ابراز خودکارآمدی در استفاده از ابزارهای جدید را داشتن

Nariman 0202 دانشجویان ژاپن 
های مختلف از قسمت افراد حاضر در پژوهش رااین مطالعه رضایت اکثر 

 آفالین و آنالین را نشان داد. صورتبهآموزش الکترونیک 

Rizun et al. 

 
 دانشجویان لهستان 0202

این تحقیق که برای دانشجویان صورت گرفت لذت و خودکارآمدی را 

 عواملی مهم در آموزش از راه دور دانستند.

Al-balas et al. 0202 انیدانشجو اردن 

میزان رضایت دانشجویان پزشکی از آموزش الکترونیک در دوران شیوع 

ها ارزیابی شد و افراد با تجربه قبلی از این نوع آموزش درصد 8/02بیماری 

رضایت بیشتری داشتند همچنین حضور فعال مربیان و زمان کافی در 

 است. مؤثرافزایش میزان رضایت 

Azlan et al. 0202 نشجویاندا مالزی 
دانشجویان با وجود سازگاری با آموزش الکترونیک همچنان آموزش 

 دهند.حضوری را به چنین آموزشی ترجیح می

Chung et al. 0202 دانشجویان مالزی 

های این تحقیق نشان داده شد که آمادگی زنان بیشتر مردان بوده در بررسی

برخوردار بودند. در و دانشجویان کارشناسی ارشد از میزان رضایت بیشتری 

 عنوان یک چالش مهم ارزیابی گردید.این پژوهش اتصال به اینترنت به

Peloso et al. 
0202 

 
 دانشجویان برزیل

دانشجویان با وجود احساس اضطراب از این نوع آموزش با ادامه این روش 

آموزشی موافق هستند هرچند این شیوه آموزشی برای آنان زیاد خوشایند 

 نیست.

Abbasi 0202 دانشجویان پاکستان 
در این تحقیق اکثر دانشجویان درک منفی نسبت به آموزش الکترونیک را 

 ابراز داشتند.

Almaiah et al. 0202 اردن و عربستان سعودی 

دانشجویان و متخصصین 

های آموزش سیستم

 الکترونیکی

در  نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی، خودکارآمدی و اعتماد نقش مهمی

این نوع یادگیری داشته و البته تغییر مدیریت، مشکالت فنی در آموزش و 

 باشند.می مؤثرمسائل مالی نیز 

Javier 

 
 مدرسین فیلیپین 0202

، مدرسین نگرش مثبتی به مؤسساتتمایل آموزش الکترونیک در  بهباتوجه

 آموزش الکترونیک ندارند.

Scull et al. 

 

 

 مدرسین استرالیا 0202

رسین اشاره داشتند که مشارکت، اشتغال و دسترسی در آموزش آنالین مد

نیز  91-د گیری کوویتواند پس از اتمام همهاست و این آموزش می مؤثر

 ادامه یابد.

Sepulveda-

Escobar & 

Morrison 

 مدرسین شیلی 0202
عدم تعامل مدرسین با فراگیران از یادگیری آنان  به علتآموزش مجاری 

 ای مثبت قلمداد شد.آموزش الکترونیک تجربه حالنیباا کاهدمی
 

 

 

 

 

های علمی معتبرجستجو در پایگاه  

مقاله 246  

اسناد تکراری حذف مقاالت و  

مقاله 022  

 بررسی با معیار های ورود به مطالعه

مقاله 40  

 معیارهای ورود به مطالعه:

 های آموزش بررسی شیوه

 مجازی

 های عدم استفاده از شیوه

 آموزشی سنتی

 مقاالت حذف شده

  مطالعات انجام شده به شیوه

 مورد( 44سنتی )

  مطالعاتی که به صورت مروری

 مورد( 92) انجام شده بودند

 ها مطالعاتی که آموزشی در آن

 (62صورت نگرفته بود )

 مطالعات غیر مرتبط با کووید-

 مورد( 68) 91
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